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Economia

Sem licença, crédito rural pode travar
Segundo o BNB, 25 mil produtores de Pernambuco não têm o Cadastro Ambiental
Rural exigido para nova liberação de financiamento
Por: Marina Barbosa em 14/02/19 às 06h06, atualizado em 13/02/19 às 22h19

Agricultura familiarFoto: Ed Machado/Folha de Pernambuco
O Ministério da Agricultura já garantiu que o orçamento disponível para
financiamentos agropecuários não vai diminuir na safra 2019/2020. Muitos
agricultores pernambucanos, no entanto, correm o risco de não serem beneficiados
por essa medida. É que, segundo o Banco do Nordeste (BNB), quase 25 mil produtores
do Estado não estão em dia com suas licenças e, por isso, têm encontrado barreiras no
acesso ao crédito rural. Mas o BNB quer solucionar essa questão. Por isso, estabeleceu
uma agenda de trabalho conjunta com a Secretaria Estadual de Desenvolvimento

Agrário (SDA).
“Chegamos a aplicar 44% dos recursos do FNE (Fundo Constitucional de
Financiamento do Nordeste) no setor agropecuário em 2018. Foram R$ 794 milhões,
dos quais R$ 360 milhões foram para o agricultor familiar através do Pronaf
(Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar). E nossa meta é
repetir esse volume em 2019. Por isso, estabelecemos uma agenda de compromisso com
o secretário estadual”, contou o superintendente do BNB em Pernambuco, Ernesto
Lima Cruz, que se reuniu com o secretário de Desenvolvimento Agrário do Estado,
Dilson Peixoto, na semana passada.
PUBLICIDADE
“Vamos aproximar os técnicos do IPA (Instituto Agronômico de Pernambuco) do
BNB para tentar facilitar o acesso ao crédito, pois, como têm juros subsidiados, os
financiamentos podem ajudar os agricultores a ampliarem sua produção”, acrescentou
Peixoto, lembrando que este é um bom ano para investir no campo, já que o clima deve
favorecer a produção.
Leia também:
Evento do Ministério da Agricultura no Recife explica novas regras para
fabricantes de cerveja
Criado grupo de defesa da bacia leiteira
Estado vai pedir mais crédito a Paulo Guedes
Esses investimentos, no entanto, têm sido dificultados por conta de problemas legais
que atingem 25 mil das 305 mil propriedades rurais do Estado. Segundo o BNB, esses
produtores não possuem o Cadastro Ambiental Rural (CAR) ou o licenciamento
ambiental - itens exigidos na concessão de um empréstimo. Só em janeiro, por exemplo,
40% dos produtores familiares que buscaram recursos no banco não tiveram o cadastro
aprovado no Pronaf porque não tinham o CAR. “Queremos reduzir esse número para
seguir com os financiamentos”, afirmou Cruz.
E Peixoto garantiu estar estudando alternativas para aperfeiçoar o serviço. “Os técnicos
do IPA precisam ir à propriedade para liberar o CAR. Mas nós estamos com dificuldade
porque os técnicos têm agenda pesada e dificuldades orçamentárias. Por isso, vamos
tentar identificar algum tipo de contribuição que o banco possa nos fornecer”,
argumentou o secretário, que também vai tentar, junto à Agência Estadual de Meio
Ambiente (CPRH), acelerar e facilitar o pagamento das novas licenças ambientais.
Peixoto ainda vai conversar com a Secretaria da Fazenda e com prefeituras
pernambucanas para tentar disponibilizar recursos que ajudem agricultores
inadimplentes a regularizarem sua situação com o banco para poderem tomar novos
empréstimos.
E a expectativa é que parte dessas medidas seja destravada ao longo do ano, para que,
no início da safra 2019/2020, no segundo semestre, os produtores já possam contratar
novas operações de crédito. Só no BNB, por exemplo, R$ 560 milhões do FNE estão
disponíveis para o setor agropecuário, sendo R$ 360 milhões do Pronaf. E os

produtores ainda podem contar com recursos do Plano do Safra do Banco do Brasil e
do Crédito Rural da Caixa Econômica Federal. Afinal, segundo a ministra da
Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Tereza Cristina, o orçamento destinado ao
financiamento agropecuário não vai reduzir. Isto é, será de no mínimo R$ 194,37
bilhões no País - mesmo valor aplicado na safra 2018/2019, quando foram liberados R$
194,37 bilhões para a produção de médios e grandes produtores e R$ 31 bilhões para a
agricultura familiar.

COMISSÃO NORDESTE DISCUTE
ALTERNATIVAS PARA
MODERNIZAR A COLHEITA DA
PALMA FORRAGEIRA

O presidente da Comissão Nordeste da Confederação da Agricultura e Pecuária do
Brasil (CNA), Pio Guerra, reuniu lideranças e especialistas do setor produtivo, na terçafeira (12), no Recife, para discutir o projeto de desenvolvimento de uma máquina
colheitadeira de palma forrageira.

No encontro, o vice-presidente da Federação da Agricultura e Pecuária do Estado de
Alagoas (Faeal), Edilson Maia, apresentou o esboço do equipamento, que está em fase
de desenvolvimento, sob sua coordenação. O projeto foi analisado com a participação
do diretor-secretário da CNA e presidente da Federação da Agricultura e Pecuária da
Paraíba (Faepa), Mário Borba, juntamente com os especialistas do Instituto Agronômico
de Pernambuco (IPA), Djalma Cordeiro e Sérvulo Siqueira.
A tecnologia que está sendo desenvolvida pela CNA e suas federações é uma velha
aspiração dos pecuaristas da região. De acordo com Pio Guerra, Pernambuco tem uma
reconhecida tradição no plantio da cultura. “O crescimento do cultivo de palma no
Semiárido nordestino exige a modernização de um sistema de colheita mecanizado, que
assegure maior economicidade ao uso desta forragem”, enfatizou.
Ainda nessa linha, Pio Guerra destacou que a Comissão também vem
trabalhando na identificação da melhor técnica e dos melhores produtos para o
combate das ervas daninhas, pelo uso de herbicidas nas áreas plantadas.
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Por Marina Lima

O presidente da Comissão Nordeste da Confederação da Agricultura e Pecuária do
Brasil (CNA), Pio Guerra, reuniu lideranças e especialistas do setor produtivo, na terçafeira (12), no Recife, para discutir o projeto de desenvolvimento de uma máquina
colheitadeira de palma forrageira.

No encontro, o vice-presidente da Federação da Agricultura e Pecuária do Estado de
Alagoas (Faeal), Edilson Maia, apresentou o esboço do equipamento, que está em fase
de desenvolvimento, sob sua coordenação. O projeto foi analisado com a participação
do diretor-secretário da CNA e presidente da Federação da Agricultura e Pecuária da
Paraíba (Faepa), Mário Borba, juntamente com os especialistas do Instituto Agronômico
de Pernambuco (IPA), Djalma Cordeiro e Sérvulo Siqueira.
A tecnologia que está sendo desenvolvida pela CNA e suas federações é uma velha
aspiração dos pecuaristas da região. De acordo com Pio Guerra, Pernambuco tem uma
reconhecida tradição no plantio da cultura. “O crescimento do cultivo de palma no
Semiárido nordestino exige a modernização de um sistema de colheita mecanizado, que
assegure maior economicidade ao uso desta forragem”, enfatizou.
Ainda nessa linha, Pio Guerra destacou que a Comissão também vem
trabalhando na identificação da melhor técnica e dos melhores produtos para o
combate das ervas daninhas, pelo uso de herbicidas nas áreas plantadas.

Secretário Dilson Peixoto recebe gestores de Chã Grande para
discutir ações de apoio à agricultura no município
Publicado 14 de fevereiro de 2019 | Por Zulene Alves

Com uma população de 22 mil habitantes, dos quais 40% residentes na zona rural, o
município de Chã Grande, na Mata Sul, tem como principal atividade econômica o
cultivo de hortaliças e frutíferas, com destaque para o plantio de graviola, maracujá e
goiaba. Buscando apoio do Governo do Estado para reforçar a agricultura familiar local,
representantes municipais estiveram na Secretaria de Desenvolvimento Agrário (SDA)
nesta quarta-feira (13), quando foram recebidos pelo gestor da pasta, Dilson Peixoto.

Estiveram presentes o prefeito Diogo Alexandre e o secretário de Agricultura, Emerson
Campos, e ainda o técnico do IPA de Chã Grande, Gilberto Braga. Dentre os pleitos, a
inclusão do município no Garantia Safra (GS) edição 2018/2019; a solicitação de apoio
do Estado para adequação do mercado público, atualmente em situação precária, onde
são comercializadas carnes de caprinos e suínos, além de grãos e cereais; e ainda a
realização de obras hídricas, como a perfuração de poços artesianos e execução de
barragens de pequeno e médio porte, para beneficiar integrantes de 16 associações e
uma cooperativa.
O secretário Dilson Peixoto ressaltou a importância do diálogo permanente e
formalização de parcerias com gestores públicos municipais e equipes, no sentido de
buscar conjuntamente soluções adequadas para as demandas de cada localidade, com
foco nas políticas públicas para o desenvolvimento do mundo rural. “Já solicitamos a
inclusão do município no Programa Garantia Safra e esperamos ter uma resposta
positiva em breve. Quanto aos demais pleitos, estamos analisando para darmos os
devidos encaminhamentos”, afirmou Peixoto.
Santa Cruz do Capibaribe – Cumprindo agenda de reuniões do dia, o gestor de
Desenvolvimento Agrário recebeu também um grupo de vereadores de Santa Cruz do
Capibaribe para tratar de assuntos como o Programa Garantia Safra; a perfuração de
poços artesianos; e a solicitação de máquinas, como tratores e arados. Foi pleiteado
ainda o apoio financeiro para realização da feira anual de caprinos, no mês de agosto.

Comissão Nordeste discute alternativas para modernizar a colheita
da palma forrageira
Publicado 13 de fevereiro de 2019 | Por Zulene Alves

O presidente da Comissão Nordeste da Confederação da Agricultura e Pecuária do
Brasil (CNA), Pio Guerra, reuniu lideranças e especialistas do setor produtivo, na terçafeira (12), no Recife, para discutir o projeto de desenvolvimento de uma máquina
colheitadeira de palma forrageira.

No encontro, o vice-presidente da Federação da Agricultura e Pecuária do Estado de
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Com uma população de 22 mil habitantes, dos quais 40% residentes na zona rural, o
município de Chã Grande, na Mata Sul, tem como principal atividade econômica o cultivo
de hortaliças e frutíferas, com destaque para o plantio de graviola, maracujá e goiaba.
Buscando apoio do Governo do Estado para reforçar a agricultura familiar local,
representantes municipais estiveram na Secretaria de Desenvolvimento Agrário (SDA)
nesta quarta-feira (13), quando foram recebidos pelo gestor da pasta, Dilson Peixoto.

Estiveram presentes o prefeito Diogo Alexandre e o secretário de Agricultura, Emerson
Campos, e ainda o técnico do IPA de Chã Grande, Gilberto Braga. Dentre os pleitos, a
inclusão do município no Garantia Safra (GS) edição 2018/2019; a solicitação de apoio

do Estado para adequação do mercado público, atualmente em situação precária, onde
são comercializadas carnes de caprinos e suínos, além de grãos e cereais; e ainda a
realização de obras hídricas, como a perfuração de poços artesianos e execução de
barragens de pequeno e médio porte, para beneficiar integrantes de 16 associações e
uma cooperativa.
O secretário Dilson Peixoto ressaltou a importância do diálogo permanente e
formalização de parcerias com gestores públicos municipais e equipes, no sentido de
buscar conjuntamente soluções adequadas para as demandas de cada localidade, com
foco nas políticas públicas para o desenvolvimento do mundo rural. “Já solicitamos a
inclusão do município no Programa Garantia Safra e esperamos ter uma resposta
positiva em breve. Quanto aos demais pleitos, estamos analisando para darmos os
devidos encaminhamentos”, afirmou Peixoto.
Santa Cruz do Capibaribe – Cumprindo agenda de reuniões do dia, o gestor de
Desenvolvimento Agrário recebeu também um grupo de vereadores de Santa Cruz do
Capibaribe para tratar de assuntos como o Programa Garantia Safra; a perfuração de
poços artesianos; e a solicitação de máquinas, como tratores e arados. Foi pleiteado
ainda o apoio financeiro para realização da feira anual de caprinos, no mês de agosto.
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Com uma população de 22 mil habitantes, dos quais 40% residentes na zona rural, o
município de Chã Grande, na Mata Sul, tem como principal atividade econômica o
cultivo de hortaliças e frutíferas, com destaque para o plantio de graviola, maracujá e
goiaba. Buscando apoio do Governo do Estado para reforçar a agricultura familiar local,
representantes municipais estiveram na Secretaria de Desenvolvimento Agrário (SDA)
nesta quarta-feira (13), quando foram recebidos pelo gestor da pasta, Dilson Peixoto.
Estiveram presentes o prefeito Diogo Alexandre e o secretário de Agricultura, Emerson
Campos, e ainda o técnico do IPA de Chã Grande, Gilberto Braga. Dentre os pleitos, a

inclusão do município no Garantia Safra (GS) edição 2018/2019; a solicitação de apoio
do Estado para adequação do mercado público, atualmente em situação precária, onde
são comercializadas carnes de caprinos e suínos, além de grãos e cereais; e ainda a
realização de obras hídricas, como a perfuração de poços artesianos e execução de
barragens de pequeno e médio porte, para beneficiar integrantes de 16 associações e
uma cooperativa.
O secretário Dilson Peixoto ressaltou a importância do diálogo permanente e
formalização de parcerias com gestores públicos municipais e equipes, no sentido de
buscar conjuntamente soluções adequadas para as demandas de cada localidade, com
foco nas políticas públicas para o desenvolvimento do mundo rural. “Já solicitamos a
inclusão do município no Programa Garantia Safra e esperamos ter uma resposta
positiva em breve. Quanto aos demais pleitos, estamos analisando para darmos os
devidos encaminhamentos”, afirmou Peixoto.
Santa Cruz do Capibaribe – Cumprindo agenda de reuniões do dia, o gestor de
Desenvolvimento Agrário recebeu também um grupo de vereadores de Santa Cruz do
Capibaribe para tratar de assuntos como o Programa Garantia Safra; a perfuração de
poços artesianos; e a solicitação de máquinas, como tratores e arados. Foi pleiteado
ainda o apoio financeiro para realização da feira anual de caprinos, no mês de agosto.

